
AD\1212212CS.docx PE654.031v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro ústavní záležitosti

2020/1998(BUD)

3.9.2020

STANOVISKO
Výboru pro ústavní záležitosti

pro Rozpočtový výbor

k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny 
oddíly
(2020/1998(BUD))

Zpravodaj: Antonio Tajani



PE654.031v02-00 2/5 AD\1212212CS.docx

CS

PA_NonLeg



AD\1212212CS.docx 3/5 PE654.031v02-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do návrhu 
usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vyjadřuje politování nad tím, že v návrzích Komise není v příslušných rozpočtových 
položkách určených na komunikaci uvedena žádná konkrétní zmínka o konferenci o 
budoucnosti Evropy; zastává názor, že konferenci o budoucnosti Evropy by měla být 
v souladu s cíli stanovenými v postojích Parlamentu o konferenci o budoucnosti 
Evropy1 věnována samostatná rozpočtová položka s adekvátními finančními prostředky;

2. trvá na tom, aby byly podstatně navýšeny prostředky v rozpočtové položce „Podpora 
angažovanosti a účasti občanů na demokratickém životě Unie“ v souladu 
s pozměňovacími návrhy Parlamentu k návrhu Komise, kterým se zavádí program 
Práva a hodnoty2;

3. vítá návrh, aby byly v položce „Exekutivní a korporátní komunikační služby“ zvýšeny 
prostředky na závazky o 12 % a prostředky na platby o 5 % ve srovnání s rozpočtem na 
rok 2020; navrhuje další zvýšení, aby se Komise mohla aktivně věnovat komunikaci 
týkající se budoucnosti Evropy a posílit boj proti vměšování ze zahraniční a proti 
dezinformacím;

4. navrhuje zvýšit prostředky v rozpočtové položce „Zastoupení Evropské komise“ s cílem 
posílit veřejnou diskusi o otázkách EU, bojovat proti dezinformacím, aktivně navazovat 
kontakt s občany a poskytnout dodatečné zdroje na financování činností v rámci 
konference o budoucnosti Evropy; domnívá se, že Parlament by měl na tyto účely také 
zaručit adekvátní zdroje pro své kontaktní kanceláře;

5. vítá návrh, aby byly v položce „Komunikační služby pro občany“ zvýšeny prostředky 
na závazky o 35 % a prostředky na platby o 24 %; navrhuje další navýšení s ohledem na 
rozsah komunikačních činností, jichž bude zapotřebí v rámci konference o budoucnosti 
Evropy; vyzývá Komisi, aby předložila nezbytné návrhy v případě, že by byly zapotřebí 
další prostředky;

6. důrazně požaduje, aby uvedená navýšení rozpočtových prostředků sloužila svému účelu 
a přinesla konkrétní výsledky a kvalitní komunikaci s občany; aby bylo těchto cílů 
dosaženo prostřednictvím výše uvedených rozpočtových položek, mělo by být 
pravidelně zveřejňováno, jak byly tyto prostředky použity a jaké měly dopady.

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_CS.html a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0153_CS.html 
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0040_CS.html
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